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 چکیده:
از روی خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت  پیشرفت تحصیلی  بینی  پیش  پژوهش حاضر  اساسي  هدف 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن است.  در یک نمونه 300 نفری از دانشجویان کارشناسی اجرا شد. 
گروه نمونه از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در سال تحصیلی 90-89 ، با روش تصادفی 
طبقه ای انتخاب شد. ابزارهای سنجش عبارت از 3 آزمون خودکارآمدی شرر، خودتنظیمی بوفارد و خالقیت 
عابدی است که در مورد افراد گروه نمونه اجرا شد. عالوه بر سه آزمون نامبرده، از پرسش نامه ای استفاده شد 
که در آن، مشخصات جمعیت شناختی و همچنین نمره های نیم سال قبلی افراد گروه نمونه، به عنوان شاخص 
پیشرفت تحصیلی پرسیده شد. روش آماری به کار رفته، تحلیل رگرسیون چند متغیری است. پس از جمع آوری 

و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمد: در بین سه متغیر خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت، متغیر 
دانشجویان  بینی می کرد. در مورد  را پیش  دانشجویان  پیشرفت تحصیلی  بود که  متغیری  تنها  خودکارآمدی 
دختر در بین سه متغیر خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت، خودکارآمدی تنها عامل عمده پیش بینی کننده 
پیشرفت تحصیلی بود. در مورد دانشجویان پسر، در بین سه متغیر خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت، تنها 
متغیر خالقیت بود که پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کرد. همچنین طبق مقایسه ضرایب بتای دختران و 
پسران، عالمت ضرایب بتای به دست آمده در دختران نشان داد که متغیر خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی 
همبستگی مثبت و معنادار دارد و در پسران متغیر خالقیت با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار دارد. 
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مقدمه: 
همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زاییده یادگیری است. انسان بیشتر توانایی های خود را 
از طریق یادگیری به دست می آورد، از طریق یادگیری رشد فکری پیدا می کند و توانایی های ذهنی اش فعلیت 
می یابد. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که همه پیشرفت های بشر در نتیجه یادگیری به دست می آید 
نظام  ارزیابی  در  از شاخص های مهم  دانشجویان یکی  پیشرفت تحصیلی  دلیل  به همین  )بیابانگرد، 1372(. 
آموزشی است و تمام کوشش ها و کنش های این نظام، در واقع برای جامه ی عمل پوشاندن به این امر است. 
آموزش دانش آموزان و دانشجویان، در تمام دوره ها، به منظور تغییر رفتار، افکار، نگرش ها و مهارت های آنان 
صورت می گیرد و سرانجام به صورت پیشرفت و عملکرد تحصیلی سنجیده می شود )شریفی، 1389(. در این 
روزها پیشرفت تحصیلی تنها خواندن، نوشتن، حساب کردن و دانستن محفوظات نیست، بلکه مفهوم پیشرفت 
توانایی  پژوهشی،  دادن یک طرح  انجام  توانایی  اطالعات،  ارزشیابی  و  تحلیل  توانایی  به  اکنون  تحصیل  در 
برقراری ارتباط موثر با دیگران، توانایی همکاری در گروه های مختلف فرهنگی، پذیرش مسئولیت تصمیم های 
بر  اثرگذار  عوامل  به  امروزه  دلیل  به همین  است.  یافته  بودن گسترش  اخالقی  و  گرفته شده، خودانگیزشی 
از واریانس پیشرفت تحصیلی  پیشرفت تحصیلی، به گونه ای دیگر می اندیشند. بدین معنا که بخش مهمی 
مبنای هوش هیجانی، خالقیت، هوش  بر  بلکه  توانایی های ذهنی،  و  اساس هوش  بر  تنها  نه  یادگیرندگان، 
اجتماعی، مهارت های بین فردی و درون فردی، انگیزه پیشرفت، روش های فراشناخت و مانند این ها تبیین 
می شود )شریفی، 1389(. با توجه به این که میزان پیشرفت تحصیلی یکی از مالک های کارایی نظام آموزشی 
است، کشف و مطالعه متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی موفقیت در دانشگاه 
می انجامد. مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی1، طی سه دهه ی اخیر، بیش از پیش مورد توجه ی 
متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی 
در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد و معلم برای افزایش 
سطح انگیزش دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوع های مختلف درسی، باید سعی کند تا شرایط یادگیری 
را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طریق دانش آموزان به موفقیت دست یابند و 
نسبت به توانایی خود در یادگیری، اعتماد به نفس کسب کنند )سیف، 1386(. اتکینسون و همکاران2 )1998( 
ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی  از دروس  پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل 
آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله ی آزمون های استاندارد شده، اندازه 
گیری می شود )سیف، 1386(.  تفاوت های فردی دانشجویان از نظر پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن از 
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جمله مسائلی است که همیشه مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت و متخصصان روان شناسی تربیتی 
تاثیر یک عامل نیست. بلکه عوامل متعددی نظیر استعداد تحصیلی  اما پیشرفت تحصیلی تحت  بوده است. 
روش های   ،)1385 زاده،  )کریم  تحصیلی  خودکارآمدی   ،)1387 عبدالملکی،  از  نقل  به  1997؛  )الولرویگن1، 
تربیتی )صمدی، 1386(، باورهای انگیزشی )کجباف، 1382(، هوش هیجانی و خالقیت )شریفی، 1389( بر 
آن اثر دارد. واقعیت این است که این عوامل و متغیرها چنان در هم تنیده اند و با یکدیگر کنش متقابل دارند 
که تعیین نقش و سهم هر یک به دشواری امکان پذیر است با وجود این تحقیقات نشان می دهند که در بین 
این عوامل، عوامل آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و اجتماعی، بیشترین تاثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند 
)سیف، 1386(. امروزه با ظهور روان شناسی شناختی، به ویژه رویکرد سازنده گرایی2 در یادگیری، یادگیرنده تنها 
دریافت کننده محض اطالعات نیست، بلکه آفریننده ساختارهای شناختی خویش نیز هست. او، ضمن دریافت 
اطالعات، باید آن ها را تفسیر کند، به تجارب پیشین خود مرتبط سازد، آموخته هایش را سازمان دهد و آن ها را 
برای حل مسایل واقعی زندگی و انواع مسایل پیچیده در موقعیت های تازه به کار ببرد. از طرف دیگر، بر اساس 
نظریه های یادگیری که دیویی3، ویگوتسکی4 و برونر5 ارائه کرده اند، یادگیری یک مفهوم اجتماعی است. ما به 
کمک دیگران و با همکاری آنان یاد می گیریم. در یادگیری، تعامالت اجتماعی جنبه بنیادی دارد، به طوری که 
ما با گفتگو با دیگران، توانایی فردی در درک جهان اطراف خود را گسترش می دهیم )شریفی، 1389(. محققان 
بخشی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داده اند . اما تعدادی از این عوامل که 
به نظر نسبتًا جدید می رسد و ممکن است در پیشرفت تحصیلی موثر باشند، کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار 
گرفته است، خودکارآمدی6 است. مفهوم خود کارآمدی تاریخچه نسبتًا کوتاهی دارد که با فعالیت های بندورا7 
)1977( آغاز می گردد  و عوامل موثر بر آن سال ها است که در کانون توجه روان شناسان پرورشی و دیگر 
کارشناسان آموزش و پرورش جای دارد. در میان دیدگاه ها، دیدگاه شناختی – اجتماعی که تعیین کننده های 
کنش را از لحاظ شناختی، فراشناختی و انگیزشی بررسی می کند، نگاه های بسیاری را به سمت خود کشانده 
است )کجباف،1382(. بندورا )1997( از نگره پردازان دیدگاه شناختی – اجتماعی است که سازوکارهایی را که 
نقش بنیادی در انجام تکلیف دارند، بررسی کرده است. وی در میان سازوکارهای تاثیر گذار، هیچ کدام را در 
کنترل کارکرد، پرنفوذتر از خودکارآمدی و باورهای افراد از توانایی خود نمی داند و بر آن است که فرآیندهای 
خود، نه تنها در معنا دادن به تاثیرهای بیرونی مهم اند، بلکه به عنوان تعیین کننده های بی واسطه ی انگیزشی 
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در رفتار انسان عمل می کنند. وی معتقد است که افراد دارای باورهای قوی درباره ی توانایی خود، در مقایسه 
با افرادی که در مورد توانایی خود تردید دارند، در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیش تری نشان می دهند 
و سرانجام کارکردشان در تکلیف بهتر است و همچنین دانش آموزان با توانایی پایین، متوسط و باال با توجه به 
سطح توانایی که داشتند در همان سطح نیز خودکارآمدی داشته اند )پاجارس1، 1997؛ پینت ریج2، روسر3، دی 
گروت1997،4(. همچنین بندورا معتقد است که خودکارآمدی همچون عاملی شناختی – انگیزشی، دارای نقشی 
پرمایه در پدیدآوری تفاوت های فردی و جنسیتی در گستره ی کارکرد تحصیلی است )بندورا، 2001(. دوئک5 
)1986( معتقد است دختران به نگره ی هوش ذاتی باور دارند. از این رو، هنگامی که با شکست روبه رو شوند، 
آن را از توانایی نداشتن می دانند. بنابراین به نظر می رسد دختران موفقیت و پیشرفت خود را وابسته به تالش 
می دانند، ولی همزمان باور دارند که این تالش توانایی واقعی آن ها را برای انجام دادن تکالیف در آینده افزایش 
انجام شده به نظر می رسد خود کارآمدی در یادگیری و  نخواهد داد )کریم زاده، 1385(. طبق پژوهش های 
پیشرفت موثر است و در دسترسی به پیشرفت تحصیلی باال، نقش دارد. به طور کلی شواهد تجربی حاکی از 
آن است که بین خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود دارد. بندورا در مجموعه ای از پژوهش ها 
دریافت که باورهای خودکارآمدی دانش آموزان نسبت به تنظیم فعالیت های تحصیلی آن ها پیش بینی کننده 
باالیی از هدف گذاری و پیشرفت تحصیلی است )فراهانی، 1381(. بر اساس نظریه شناختی – اجتماعی بندورا 
)1997( و به استناد تحقیقات متعدد از جمله پژوهش های پاجارس6 و میلر7 )1994 و 1997(؛ پاجارس و گراهام8 
)1999(؛ گرین9، میلر، کراسون10، دوک11 و کی12 )2004(، کبیری )1382(، کریم زاده )1385( خودکارآمدی در 

حکم عاملی مهم، نقشی موثر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی در سطوح مختلف تحصیلی ایفا می کند.
یکی از مفاهیم مطرح در روان شناسی تربیتی و شناختی معاصر که در پیشرفت تحصیلی ممکن است اثر 
گذار باشد، عامل خود تنظیمی13 است. خود تنظیمی در یادگیری از مقوله هایی است که به نقش فرد در فرآیند 
والترز14  بندورا و  بندورا مطرح شد )کدیور، 1380(.  ابتدا در سال 1967 توسط  این سازه  یادگیری می پردازد. 
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)1963(، خود تنظیمی را برای پیشرفت فرایندهای اجتماعی شدن مهم می دانستند )کارشکی، 1386(. پینتریج 
)1990(، طی تعریف نسبتًا جامع، این نوع یادگیری را فرایند فعال و سازمان یافته ای تعریف می کند که طی آن 
فراگیران، اهدافی را برای یادگیری خود انتخاب کرده و سپس سعی می کنند تا شناخت، انگیزش و رفتار خود 
را تنظیم، کنترل و نظارت نمایند )مردعلی، 1387(. اهمیت این سازه در یادگیری و موفقیت تحصیلی، شغلی 
و غیره به حدی است که صاحب نظران مختلف الگوهای متفاوتی از آن ارائه داده اند. از جمله این الگوها، 
الگوی پینتریج )1986( است. در این الگو »خودتنظیمی در یادگیری1« به استفاده بهینه از راهبردهای شناختی 
– فراشناختی – مدیریتی منابع جهت بیشینه کردن یادگیری اطالق شده است )سیف، 1386(. بوفارد2)1995(، 
با اقتباس از مدل های موجود، سه مولفه ی شناختی، فراشناختی و انگیزشی را برای فرایند خودتنظیمی در نظر 
گرفت. در این مدل، مولفه ی فراشناخت، شامل طرح و برنامه ریزی دانش آموز، در هنگام درس خواندن است 
)کدیور،1380(. همچنین مورتاگ3 و تاد4 )2004(، معتقدند خود تنظیمی، نقطه ثقل کارکرد موثر در زمینه های 
کنترل تکانه، مدیریت زمان و مقابله با فشار روانی است )مردعلی، 1387(.  چهارچوب اصلی نظریه یادگیری 
خود تنظیمی توسط زیمرمان و مارتینز - پونز )1986( مطرح شده است. طبق نظریه ی زیمرمان و همکاران 
)1986(، اساس خودتنظیمی آن است که چگونه دانش آموزان از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری 
را در خود سامان بخشند )زیمرمن و مارتینز پونز، 1986(. بر اساس این نظریه، آن چیزی که به خود تنظیمی 
رفتار کمک می کند، معیارهای عملکرد است. بندورا معتقد است، معیارهای عملکرد از طریق تجربه مستقیم و 
یا غیر مستقیم آموخته می شوند و به عنوان پایه ای برای ارزشیابی شخصی فرد در می آیند )فراهانی،1381(. 
پژوهش ها، نشان داده است که دانش آموزان خودتنظیم گر از لحاظ تحصیلی به مراتب برتر از سایر دانش 
1995؛  زیمرمن،  1990؛  گروت5،  دی  و  )پینتریج  نیست  گرایانه  خودتنظیم  یادگیریشان  که  هستند  آموزانی 
زیمرمن و مارتینز، 1986(. همچنین یافته های پژوهشی نشان می دهد که بسیاری از دانشجویان که می توانند 
جنبه های شناختی، انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظیم کنند، به عنوان یک یادگیرنده بسیار 
موفق بوده اند. همچنین در پژوهش سبحانی و عابدی )1385( بین یادگیری خود تنظیم و عملکرد تحصیلی 
رابطه معنادار مشاهده شده است )صمدی، 1383(. نتایج پژوهش های بندورا و تونس6  نشان داد که بین خود 
که  می دهند  نشان  یافته ها  این  )کجباف،1382(.  دارد  وجود  معنادار  ی  رابطه  تحصیلی  پیشرفت  و  تنظیمی 
تنظیم کنند. در  را  بگیرند که چگونه عملکرد خود  یاد  باید  به موفقیت تحصیلی  برای دستیابی  یادگیرندگان 
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نتایج پژوهش های آندرمن1  و یانگ2  )1994(، لین3  و هید4  )1989( و صمدی )1383( مشخص شد که بین 
دختران و پسران در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی  در یادگیری تفاوت معنی داری وجود ندارد. این یافته ها 
با مطالعات زیمرمن )1995( و پینتریچ و دی گروت )1990( و پاجارس و والینت5  )2001( هماهنگ نیست. 
علت عدم هماهنگی یافته های این محققان را می توان ناشی از تفاوت گروه های مورد مطالعه دانست؛ یا به دلیل 
افزایش آگاهی دانش آموزان از راهبردهای یادگیری در طول زمان است. به نظر می رسد خودتنظیمی یکی از 
مهم ترین عوامل شناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی است و پیامدهای ارزشمندی در فرایند یادگیری و آموزش 
دارد و پیشرفت تحصیلی مستلزم آن است که دانش جویان با توسعه خودتنظیمی در خود، شناخت ها، عواطف 

یا رفتارهایی که آن ها را به اهدافشان می رساند گسترش دهند. 
یکی دیگر از مفاهیم مطرح در روان شناسی تربیتی و شناختی معاصر که ممکن است در پیشرفت تحصیلی 
متفاوت  دیدگاه های  از  و  مختلف  طرق  به  نیز  خالقیت  یا  آفرینندگی  است.  خالقیت6   عامل  باشد،  اثرگذار 
تازه و بدیع  ایجاد نمودن چیزهای  برای  توانایی  تعریف شده است. طبق تعریف گیلفورد7 خالقیت مهارت و 
است )گیلفورد، 1973(. گیلفورد معتقد است دانش آموزانی که در پیشرفت تحصیلی از دیگران وضع بهتری 
دارند، احتمال بیشتری دارد که دارای تفکر خالق باشند )گیلفورد، 1973(. ویت8 )1971( در یک مطالعه شش 
ساله همبستگی معنی داری بین نمره های پیشرفت در علوم و هنرهای خالق به دست آورد )بهروزی، 1384(. 
همچنین نادرپور )1376(، در پژوهشی با عنوان »بررسی سیر تحول خالقیت و رابطه آن با جنسیت و پیشرفت 
تحصیلی مقطع راهنمایی« نتیجه گرفت که خالقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد )نادرپور،1376(. اما در 
پژوهشی که توسط تایر و همکاران9 )1963( انجام گرفت ،بین نمره های آزمون پیشرفت و نمره های آفرینندگی 
همبستگی باالیی حاصل نشد )عابدی،1372(. همچنین شریفی )1389(، در پژوهش خود، در دانش آموزان 
دبیرستانی، پیش دانشگاهی و دانشجویان کارشناسی، رابطه معنی داری بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی به 
معنادار گزارش  را  پیشرفت تحصیلی  و  بین خالقیت  رابطه  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  در  اما  نیاورد.  دست 
کرد )شریفی، 1389(. در مجموع تحقیقات نشان می دهند که رابطه بین نمره های آزمون پیشرفت تحصیلی 
و  بین خالقیت  مختلف  پژوهش های  )سیف، 1386(. همچنین طبق  نیست  آزمون های خالقیت چشمگیر  و 

1. Anderman,E.M
2. Young,A.J
3. Linn,M.C
4. Hyde,J.S
5. Valiante,G
6. Creative
7. Gailford
8. Witt
9. Tair etal



163پيا بيند پيشرفت تحصيلد کز روی  وااارآمدی،  واتنقيمد

جنسیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد. برای مثال، در پژوهشی که توسط سورش1  و موتیا2 انجام گرفت، 
نشان داده شد که پسرها در تفکر واگرا برتر از دخترها هستند و در تفکر همگرا بین پسرها و دخترها تفاوتی 
پیدا نکردند )کاتبی، 1382(. محسنی )1376(، در پژوهش خود به طور ضمنی به این نکته دست یافت که بین 
خالقیت دختران و پسران رابطه تفاوت معنادار آماری وجود ندارد )نادرپور، 1376(. همچنین طبق نتایج پژوهش 
با پیشرفت تحصیلی در  رابطه بین هوش هیجانی و خالقیت  با عنوان بررسی  رهنما و عبدالملکی )1388(، 

دانشجویان، بین خالقیت دختران و پسران تفاوت معنی داری مشاهده نشد )رهنما، عبدالملکی، 1388(. 
با توجه به مطالب گفته شده، به نظر می رسد که بین ویژگی های افراد موفق و کسانی که از خودکارآمدی، 
وجود  که  نمود  استنباط  چنین  این  می توان  و  دارد  وجود  همپوشی  برخوردارند،  باال  خودتنظیمی  و  خالقیت 
توانمندی های چون خود تنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت ممکن است در ظهور و بروز استعداد ها و موفقیت 
و پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار باشد. به نظر می رسد چنانچه این سه مولفه در کنار هم در فردی پرورش یابند 
بالندگی و موفقیت او قابل پیش بینی خواهد بود. همچنین هرگاه، میزان تاثیر هر یک از عوامل خودکارآمدی، 
خودتنظیمی و خالقیت بر پیشرفت تحصیلی مشخص شود، می توان با آموزش این توانایی ها، احتمال تحقق 
غایت های پرورشی را افزایش داد. همچنین این پژوهش می تواند زمینه ساز بسیاری از پژوهش های کاربردی 

در زمینه آموزش مهارت های خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت به دانش آموزان و دانشجویان باشد.
هدف این پژوهش  بررسی و تعیین سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش جویان 

است و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد:
آیا از روی خودکار آمدی ، خود تنظیمی و خالقیت می توان پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کرد؟

 همچنین در این بررسي کوشش شد تا به فرضیه هایي که در پي مي آیند، پاسخ داده شود:
براساس خودتنظیمی، خودکارآمدی، خالقیت مي توان پیشرفت تحصیلی را پیش بیني کرد.

1-1: براساس خودتنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت مي توان پیشرفت تحصیلی زنان را پیش بیني کرد.
2-1: براساس خودتنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت مي توان پیشرفت تحصیلی مردان را پیش بیني کرد.

تحصیلی  پیشرفت  بینی  پیش  در  و خالقیت  خودتنظیمی  متغیرهای خودکارآمدی،  از  یک  هر  3-1: سهم 
دختران و پسران متفاوت است.

روش پژوهش
 روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، از نوع همبستگی است و در آن رابطه 
بین  رابطه  مطالعه  بر  پژوهش های همبستگی عالوه  در  قرار می گیرد.  بررسی  مورد  دیگر  متغیر  چند  یا  یک 

1. Suresh
2. Muthia



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1392 164

متغیرها می توان دست به پیش بینی زد )شریفی و شریفی، 1387(.
لیسانس  دوره  دانشجویان  کلیه  پژوهش  این  در  آماری  جامعه  گیري:  نمونه  روش  و  نمونه  آماري،  جامعه 
این  آزاد واحد رودهن بوده که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. تعداد نمونه در  دانشگاه 
پژوهش بر اساس رگرسیون گام به گام به ازای هر متغیر پیش بین 40 نفر انتخاب شد. بنابراین چون در این 
پژوهش سه متغیر پیش بین وجود دارد، می بایست از هر جنس 120 نفر)3 ×40( انتخاب می شد، اما پژوهشگر 
با احتساب افت افراد گروه نمونه از هر جنس 150 نفر انتخاب نمود که در مجموع 300 نفر انتخاب شد )کرامر، 
هویت؛ ترجمه شریفی، نجفی زند، میرهاشمی، شریفی، معنوی پور، 1388(. در این پژوهش از روش نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای استفاده شد. به این صورت که دانشجویان دوره کارشناسی از نظر رشته تحصیلی به 5 دسته 
)علوم رفتاری، زبان و ادبیات، ریاضی و اقتصاد، مطالعات اجتماعی و فنی مهندسی( تقسیم شدند و به نسبت 
درصدی که در جامعه در هر طبقه وجود دارند، به همان نسبت نمونه گیری شدند )کرامر، هویت؛ ترجمه شریفی 
و همکاران، 1388(. پس از طبقه بندی دانشجویان بر اساس رشته، از هر گروه، یک تا دو رشته انتخاب شد و 

از هر کدام از رشته ها، یک کالس به تصادف انتخاب شد. 

ابزارهاي پژوهش:
پرسش نامه خودكارآمدی شرر: 

پرسش نامه خودکارآمدي مورد استفاده در پژوهش حاضر توسط شرر و همکاران )1982( ساخته شده است  
که شامل 17 ماده مي باشد و فرم ترجمه شده آن توسط براتی )1375( تهیه شده است. شرر و  همکاران 
)1982(، میزان آلفاي کرونباخ را 0/86 گزارش کردند. براتي )1375(، در یک نمونه 100 نفري ضریب پایایي 
آزمون را از طریق روش اسپیرمن – براون و روش دونیمه کردن گاتمن برابر 0/76 به دست آورد و آلفاي 

کرونباخ برابر 0/79 به دست آمد که رضایت بخش مي باشد )فوالدچنگ، 1382(.
پرسش نامه خود تنظیمی بوفارد:

براي اندازه گیري خودتنظیمي در این پژوهش از پرسش نامه ي 14 سوالي بوفارد و همکاران )1995، به 
نقل از کدیور، 1380( استفاده شده است. کدیور )1380(، ضریب پایایي را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
0/71 گزارش کرده و نشان داده است که این آزمون قادر است 52 درصد واریانس خودتنظیمي را تبیین کند 

)کدیور،1380(.
پرسش نامه  سنجش خالقیت عابدی:

این آزمون در سال 1363 بر اساس تئوری و تعریف تورنس از خالقیت، در 60 ماده توسط عابدی در تهران 
ساخته شد، اعتبار این آزمون از طریق آزمون مجدد بروی دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران )1363( در 
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چهار بخش آزمون به این ترتیب به دست آمد. ضریب اعتبار بخش سیالی 0/85، ابتکار 0/82 ، انعطاف پذیری 
0/84 و بسط 0/80 به دست آمد. برآورد همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای اجرای آزمون خالقیت 
عابدی بروی 2262 دانش آموز اسپانیایی )1994( به دست آمد که ضریب همسانی درونی برای بخش سیالی 
0/75 ، انعطاف پذیری 0/61، ابتکار 0/67 و بسط 0/61 اعالم شد )عابدی، 1372(. کفایت )1373(، با استفاده 
از روش تنصیف ضریب کل آزمون 0/87، سیالي 0/78، انعطاف پذیري 0/63، ابتکار 0/40 و بسط 0/67 را به 

دست آورد که کلیه آن ها در سطح 0/001 معنادار بوده است )کفایت، 1373(.
پیشرفت تحصیلي دانشجویان بر اساس میانگین نمرات دانشجویان در یک دوره تحصیلي ارزیابي شده است.

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها:
برای تحلیل آماری این پژوهش از روش های زیر استفاده شد:

متناسب با متغیرهای مورد مطالعه و نوع داده های جمع آوری شده، به منظور توصیف آنان از شاخص های 
با توجه به ماهیت مقیاس  گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع نمره ها استفاده شد. در مرحله تحلیل آماری، 
اندازه گیری که از نوع فاصله ای است و فرضیه های تحقیق  برای تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چند 

متغیری استفاده شد.

یافته ها:
فرضیه اصلی: براساس خودتنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت مي توان پیشرفت تحصیلی را پیش بیني کرد.

جدول 1 : خالصه تحلیل رگرسیون براي پیش بیني پیشرفت تحصیلی براساس خودتنظیمی، خودکارآمدی، 
)=N 300( خالقیت

)B(ضرایب استاندارد نشدهپیش بیني کننده ها

متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی

β(TSig(ضرایب استاندارد شده

0/000**11/589-11/939عدد ثابت
0/0190/0751/2910/198خودتنظیمی
0/020*0/0310/1642/354خودکارآمدی

0/0090/0821/1750/241خالقیت

R=0/250 ؛ 0/053 =  تعدیل شده ؛ 0/062= ؛ F =6/533**              < 0p/05* 0 > ؛p/01**
همان طور که در جدول باال مشاهده مي شود، مقدار  به دست آمده )0/062 ( بدین معني است که 6/2 
درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی توسط این رگرسیون تبیین مي شود. به عبارت دیگر، 6/2 درصد از 
پراکندگي مشاهده شده در متغیر پیشرفت تحصیلی توسط این متغیرها توجیه مي شود. مقدار R مشاهده شده 
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)0/250( نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطي حاضر مي تواند براي پیش بیني استفاده شود. 
عالوه بر این، نسبت F محاسبه شده )6/533( در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار است. با مراجعه به 
آماره t و احتمال معناداري مي توان قضاوت کرد که در بین 3 متغیر خودتنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت تنها 
با متغیر پیشرفت تحصیلی همبستگي معنادار دارد.  عالمت ضرایب بتاي به دست آمده  متغیر خودکارآمدی 
نشان داد که متغیر خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی همبستگي مثبت و معنادار دارد. در نهایت، با توجه به این 
توضیحات و ضریب به دست آمده مي توان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد نشده به 

صورت زیر تدوین کرد :
)خودکارآمدی( 0/031 + 11/939 =  )پیشرفت تحصیلی(

فرضیه فرعی 1 : براساس خودتنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت مي توان پیشرفت تحصیلی زنان را پیش 
بیني کرد.

جدول��2:�خالصه�تحلیل�رگرسیون�براي�پیش�بیني�پیشرفت�تحصیلی�زنان�براساس�خودتنظیمی،�
)=n�146(خودکارآمدی،�خالقیت�

B((ضرایب استاندارد نشدهپیش بیني کننده ها

متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی

β(TSig( ضرایب استاندارد شده

0/000**9/829-14/624عدد ثابت
0/4150/678-0/034-0/009-خودتنظیمی
0/000**0/0630/3633/708خودکارآمدی

1/3120/192-0/127-0/013-خالقیت

R=0/306 ؛ 0/074 =  تعدیل شده ؛ 0/093= ؛ F =4/879**                  < 0p/05* 0 > ؛p/01**
همان طور که در جدول باال مشاهده مي شود، مقدار  به دست آمده )0/074 ( بدین معني است که 7/4 درصد 
از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی زنان توسط این رگرسیون تبیین مي شود. به عبارت دیگر، 7/4 درصد از 
پراکندگي مشاهده شده در متغیر پیشرفت تحصیلی توسط این متغیرها توجیه مي شود. مقدار R مشاهده شده 
)0/306( نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطي حاضر مي تواند براي پیش بیني استفاده شود. عالوه 
 t محاسبه شده )4/879( در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار است. با مراجعه به آماره F بر این، نسبت
و احتمال معناداري مي توان قضاوت کرد که در بین 3 متغیر خودتنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت تنها متغیر 
خودکارآمدی با متغیر پیشرفت تحصیلی همبستگي معنادار دارد. عالمت ضرایب بتاي به دست آمده نشان داد 
که متغیر خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی همبستگي مثبت و معنادار دارد. در نهایت، با توجه به این توضیحات 
و ضریب به دست آمده مي توان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد نشده به صورت زیر 
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تدوین کرد :  )خودکارآمدی( 0/063 + 14/624 =  )پیشرفت تحصیلی زنان (
فرضیه فرعی 2 : براساس خودتنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت مي توان پیشرفت تحصیلی مردان را پیش 

بیني کرد.
جدول��3:�خالصه�تحلیل�رگرسیون�براي�پیش�بیني�پیشرفت�تحصیلی�مردان�براساس�خودتنظیمی،�

)=n�154(خودکارآمدی،�خالقیت�

)B(ضرایب استاندارد نشدهپیش بیني کننده ها

متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی

β( TSig(ضرایب استاندارد شده

0/000**7/527-10/321عدد ثابت
0/0370/1431/7760/078خودتنظیمی
0/1830/855-0/018-0/004-خودکارآمدی

0/007**0/0280/2672/714خالقیت

R=0/325 ؛ 0/087 =  تعدیل شده ؛ 0/105= ؛ F =5/849**                 < 0p/05* 0 > ؛p/01**
همان طور که در جدول باال مشاهده مي شود، مقدار  به دست آمده )0/105 ( بدین معني است که 10/5 
درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی مردان توسط این رگرسیون تبیین مي شود. به عبارت دیگر، 10/5 
 R مقدار  توجیه مي شود.  متغیرها  این  توسط  تحصیلی  پیشرفت  متغیر  در  مشاهده شده  پراکندگي  از  درصد 
مشاهده شده )0/325( نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطي حاضر مي تواند براي پیش بیني 
استفاده شود. عالوه بر این، نسبت F محاسبه شده )5/849( در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار است. 
با مراجعه به آماره t و احتمال معناداري مي توان قضاوت کرد که در بین 3 متغیر خودتنظیمی، خودکارآمدی و 
خالقیت تنها متغیر خالقیت با متغیر پیشرفت تحصیلی همبستگي معنادار دارد. هرچند، سطح معناداری مریوط 
به متغیر خودتنظیمی نیز درحد قابل مالحظه ای است ) sig =0/078 (. عالمت ضرایب بتاي به دست آمده 
نشان داد که متغیر خالقیت با پیشرفت تحصیلی همبستگي مثبت و معنادار دارد. در نهایت، با توجه به این 
توضیحات و ضریب به دست آمده مي توان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد نشده به 

صورت زیر تدوین کرد :
 )خالقیت( 0/028 + 10/321 =  )پیشرفت تحصیلی مردان (

فرضیه فرعی 3 : سهم هر یک از متغیرهای خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت در پیش بینی پیشرفت 
تحصیلی دختران و پسران متفاوت است.
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جدول��4:�مقایسه�ضرایب�استاندارد�شده�)β(�پیش�بینی�کننده�ها�در�دختران�و�پسران

جنسیت
ضرایب استاندارد شده )β( پیش بینی کننده ها

)β( خالقیت)β( خود تنظیمی)β( خود کارآمدی
0/127-0/034-* 0/363دختر
* 0/0180/1340/267-پسر

با توجه به جدول فوق، دیده می شود که در دختران بتای خودکارآمدی سهم بیشتری نسبت به متغیرهای 
دیگر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد و همچنین میزان بتای خودکارآمدی دختران  نسبت به پسران بیشتر 
است. در صورتی که در پسران بتای خالقیت معنادار است و سهم بیشتری را نسبت به متغیرهای دیگر  در پیش 

بینی پیشرفت تحصیلی دارد و در ضمن میزان بتای خالقیت پسران نسبت به دختران بیشتر است.

بحث و نتیجه گیري:
در پژوهش حاضر، برخی عوامل اثر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی، بررسی شد.

برای آزمون اولین فرضیه این پژوهش، رابطه بین خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت در پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل رگرسیون نشان داد که 6 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی، بر 
این میان تنها نقش عامل خودکارآمدی در تبیین پیشرفت تحصیلی معنادار  اثر عوامل قابل تبیین است. در 
است و دو عامل دیگر در این امر فاقد تاثیر معنی دارند. بنابراین مالحظه می شود که بر اساس این یافته 6 
درصد تغییرات پیشرفت تحصیلی از عامل خودکارآمدی دانشجویان تاثیر می پذیرد و درصدهای باقی مانده، به 
عوامل دیگری مانند هوش، انگیزه تحصیلی، امکانات آموزشی، نوع برنامه و روش تدریس و دیگر ویژگی های 
شخصیتی دانش آموزان مربوط است که در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است. این یافته با یافته پروین 
)1997( همخوانی  بندورا  و   )1999( گراهام  و  پاجارس   ،)1997( پاجارس   ،)1994( میلر  و  پاجارس   ،)1374(
دارد. همچنین یافته ی پینتریچ و دی گروت )1990(، نیز نشان می دهد که میان خودکارآمدی و پیامدهای 
تحصیلی، مانند نمره امتحانی و نمره های پایان سال تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. در پژوهش های 
مشابهی که عبدی نیا )1377(،کاویانی )1384(،کریم زاده )1385(، زینلی پور، زارعی و زندی نیا )1388(، انجام 
داده اند، مشخص شد خودکارآمدی جزء عواملی است که در عملکرد تحصیلی نقش زیادی دارد و دانشجویان 
نایل  بیشتری  پیشرفت های  به  پایین  خودکارآمدی  دارای  دانشجویان  با  مقایسه  در  باال  خودکارآمدی  دارای 
دارند  تعاملی  و  سویه  دو  پیوندی  تحصیلی  پیشرفت  و  تحصیلی  خودکارآمدی  ها،  پژوهش  پایه  بر  می شوند. 
پیدایش کارآمدی مثبت می تواند زمینه  برای  بافتی مناسب  آوردن  بنابراین، فراهم  بندورا، 1997(.  )پاجارس، 
ساز موفقیت تحصیلی در آینده باشد. همچنین این یافته نشان می دهد که برداشت و مفهومی که دانشجو از 
ارتباط است. پاجارس )1997(، معتقد  او در  با پیشرفت تحصیلی  انجام کارها و تکلیف دارد،  توانایی خود در 
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است افزایش احساس خودکارآمدی باعث می شود که با توجه به سطح توانایی، دانش آموزان در راهبردهای 
خودسامان بخش موثرتری درگیر شوند، کارکرد حافظه ی آن ها افزایش یابد، و نقش آسان ساز را در ارتباط بین 
فعالیت های شناختی بازی کند.  نبود رابطه معنی داری بین خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در این پژوهش، 
با پژوهش های فورتیه، والراند و گای )1995( و قاجارگر )1373( همسو است. پژوهش های مشابهی که انجام 
گرفته و نتایج ناهمسو با یافته های این پژوهش داشته اند، می توان به پژوهش های چن )2002(، مردعلی و 
کوشکی )1387(، اشاره کرد که بین خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی به رابطه معنی داری اشاره کرده اند. در 
مجموع ممکن است یکی از دالیل احتمالی نبود رابطه معنی دار بین خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی، در دوره 
کارشناسی این باشد که دانشجویان اهداف عملکردی )نمره محوری( باالیی دارند و به نظر می رسد دانشجویان 
پایداری کمتری داشتند. همچنین  پایین، یادگیری مفهومی کمتر و  پایین، فعالیت های یادگیری  خودتنظیمی 
به نظر مي رسد سیستم ارزشیابی یادگیری به روش معدل گیری و نمره محوری روش کارا و مناسبی نمی 
افرادی که خودتنظیمی باالیی دارند، اهداف عملکردي )نمره  باشد. در پژوهش دسی )2000(، دیده شد که 
محوری( پایین را گزارش نمودند. همچنین در پژوهشی مشابه محسن پور، حجازی و کیامنش )1386(، دریافتند 
با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. یکی دیگر از دالیل احتمالی می تواند  که اهداف عملکردی )نمره محوری( 
عدم وجود انگیزش در این گروه نمونه باشد. چون طبق پژوهش پیتنریچ و دی گروت )1990(، دانشجویانی 
که خودتنظیم هستند، خود دارای انگیزه های درونی و ذاتی خودتنظیمی و پیشرفت هستند. بنابراین می توان 
انگیزشی، شناختی و پیشرفت بیشتری نسبت به همکالسی  گفت دانشجویان خودتنظیم دارای شاخص های 
هایشان که قابلیت خودتنظیمی را ندارند، می باشند. انگیزش به عنوان یک میل و تمایل برای یادگیری است 
امر آن ها  این  انگیزش و پشتکار هستند و  دارای  فراگیران خودتنظیم،  بنابراین  باشد،  که می تواند خودتنظیم 
را در یادگیری یاری می دهد و باعث موفقیت تحصیلی آنان می شود؛ بنابراین به نظر مي رسد انگیزش باعث 
تالش بیشتر می شود و سپس باعث تنظیم راهبردهای فراشناختی می شود. البته با توجه به پژوهش های شانک 
و زیمرمن )1997(، مبنی بر آموزش خودتنظیمی و تنظیم اهداف به دانشجویان می توان این گونه استدالل کرد 
که خودتنظیمی، قابلیت ارتقاء و افزایش دارد.بنابراین می توان به خودتنظیمی به عنوان یک مهارت تحصیلی 
نگریست که با آموزش آن می توان به افزایش پیشرفت تحصیلی دست یافت. همچنین نبود رابطه معنی دار 
بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی، با پژوهش پارک و همکاران )2002، به نقل از شریفی، 1389(، همسو است. 
پژوهش گسترده خود  در   ،)1389( است.شریفی  ناهمسو   ،)1389( پژوهش شریفی  با  پژوهش  این  یافته های 
رابطه بین هوش، خالقیت و پیشرفت تحصیلی در دوره کارشناسی را بررسی کرد. طبق نتیجه خالقیت به طور 
معنی داری پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند؛ اما نقش آن در مقایسه با نقش هوش پایین تر است. وی از 
مطالعات خود نتیجه گرفت، خالقیت، هنگامی که هوش از حد آستانه ای پایین تر است، تاثیری در پیشرفت 
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تحصیلی ندارد. اما هنگامی که هوش از حد آستانه ای فراتر رفت، تعامل آن با خالقیت، بر پیشرفت تحصیلی 
موثر است. شریفی )1389(، معتقد است دلیل ظاهر شدن عامل خالقیت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی این 
است که در ارزشیابی از عملکرد دانشجویان، بر خالف دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی، بیشتر به 
سطوح عالی تر ذهنی که مستلزم ترکیب، ارزشیابی و تفکر انتقادی است، توجه می شود. بنابراین هر چند که 
تحقیقات قبلی بین پیشرفت تحصیلی با خالقیت همبستگی زیادی را ، به میزان همبستگی موجود بین هوش 
و پیشرفت تحصیلی، نشان نداده است. لیکن باید خاطر نشان کرد که افراد خالق در میان افراد با هوش بهر 
پایین یا دارای توانایی ضعیف یافت نمی شوند. چنانچه شریفی )1389(، مطرح کرد، در این خصوص گیلفورد و 
کریستین )1973( فرضیه آستانه ای را مطرح کرده اند که بیان می کند از هوش بهر )120( به باال بین هوش و 
خالقیت رابطه معنی داری دیده نمی شود؛ همچنین در تحقیقات دیگری نیز نشان داده شده است که رابطه بین 
نمره های آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمون های خالقیت چندان چشمگیر نیست )سیف، 1386(. بنابراین 
گزارش های ضد و نقیض در خصوص وجود یا نبود رابطه بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. البته 
نبود رابطه معنی داری بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی، به معنای عدم وجود خالقیت نیست، به نظر می رسد 
در این جامعه واریانس خالقیت پایین است. در مجموع ممکن است یکی از عوامل احتمالی نبود رابطه معنی دار 
بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی، این باشد که مدرسان دانشگاه ها بر حفظ کردن مطالب و نمره گرفتن تاکید 
زیادی می کنند و تا وقتی که ساختار نظام آموزشی از جمله آموزش عالی بر این استوار باشد، نبود رابطه بین 
خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان طبیعی است. برخی از تحقیقات در این خصوص نشان می دهند که 
نحوه ی آموزش و تدریس استادان باید در راستای تقویت ویژگی های خالق یادگیرندگان باشد؛ مثاًل تورنس 
و هارمون )1961(، نشان دادند که می توان به کودکان آموزش داد که مطالب درسی را به طور خالق مطالعه 
کنند )رهنما و همکاران، 1388(. یکی دیگر از دالیل احتمالی می تواند این باشد که سوال های امتحانی در این 
دوره تحصیلی، از نظر سلسله مراتب یادگیری بلوم، بیشتر به سطوح پایین تر یادگیری اختصاص دارد و در طرح 
سواالت امتحانی، به سطوح عالی تر ذهن، به ویژه سطح ترکیب که عمدتًا از خالقیت تاثیر می پذیرد، چندان 

توجه نمی شود )شریفی، 1389(.
برای آزمون دومین فرضیه این پژوهش، رابطه خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت در پیشرفت تحصیلی 
زنان مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان داد که 7 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی دختران به وسیله عامل 
خودکارآمدی تبیین می شود. به عبارتی دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد، دختران پیشرفت تحصیلی 
نتایج  با  پژوهش  این  یافته های  و خالقیت.  خودتنظیمی  تا  اند  دانسته  خودکارآمدی  از  برآمده  بیشتر  را  خود 
پژوهش کریم زاده )1385( همسو است. همچنین این یافته با بخشی از پژوهش های مایال )2002(، کدیور 
)1380(، که بر حسب جنسیت انجام گرفته، همسو است و دختران را خودکارآمد توصیف نموده اند. اما با بخشی 
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از پژوهش احمدی )1384(،که بر حسب جنسیت انجام گرفته ، ناهمسو است. یافته های پژوهش حاضر نشان 
می دهد، دانشجویاني که خودکارآمدی باالیی دارند، در مقایسه با افرادی که خودکارآمدی پایین در دانشکده 
موقعیت های  در  باالتری  سطح  انتخاب های  و  بیشتر  تحصیلی  تالش های  باالتر،  تحصیلی  عملکرد  دارند، 
سایر  از  بیش  افراد  خودکارآمدی  اجتماعی،   – شناختی  دیدگاه  اساس  بر  بنابراین  می دهند.  نشان  تحصیلی 
متغیرهای انگیزشی نظیر خودپنداره یا عزت نفس و حتی در مواردی بیش از متغیرهایی مثل توانایی یا استعداد 
می تواند پیش بینی کننده ی پیشرفت تحصیلی باشد. این افراد تکالیف و اهداف چالش انگیزی را که مستلزم 
تالش بیشتری است، انتخاب می کنند، استقامت و پشتکار بیشتری در انجام تکالیف دارند و واکنش کمتری 
نگره ی  به  است که دختران  معتقد   ،)1986( )فوالدچنگ، 1382(. دوئک  نشان می دهند  به شکست  نسبت 
هوش ذاتی باور دارند و از این رو، هنگامی که با شکست روبه رو شوند، آن را نتیجه ناتواني می دانند. بنابراین 
با درهم آمیختن یافته های دوئک )1986( و یافته های پیشین می توان گفت که دختران موفقیت و پیشرفت 
خود را وابسته به تالش می دانند، ولی همزمان باور دارند که این تالش توانایی واقعی آن ها را برای انجام دادن 
تکالیف در آینده افزایش نخواهد داد )کریم زاده، 1385(. نبود رابطه معنی داری بین خودتنظیمی و پیشرفت 
تحصیلی دختران در این پژوهش با یافته های فورتیه، والراند و گای )1995( و وارتانیان )1380( همسو است 
و با پژوهش دروسیس و همکاران )2004(، ناهمسو است. البته به نظر می رسد فرضیه دوم با توجه به پیشینه 
نیاز به پژوهش بیشتری دارد. با این حال یکی از دالیل احتمالی عدم رابطه خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی 
دختران، ممکن است به دلیل این باشد که دختران این جامعه از راهبردهای عمیق مطالعه استفاده نمی کنند. 
یا ممکن است به دلیل اضطراب امتحان باشد. همان طور که دیفن باخر )به نقل از عابدی، 1380( اشاره کرد، 
اضطراب امتحان می تواند بر عملکرد تحصیلی تاثیر منفی بگذارد و شرایط نامطلوبی را برای فرد ایجاد کند. 
همچنین یافته پژوهش کجباف )1382(، در زمینه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نشان داد که فقط میزان 
اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر به طور معناداری بیشتر از دانش آموزان پسر است. این نتایج با نتایج 
پنتریچ و دی گروت )1990(، آندرمن و یانگ )1994( و لین و هید )1989( هماهنگ است. یافته این پژوهش 
با یافته های زیمرمن )1990( در تحلیل تفاوت های جنسیتی، که دخترها از میان راهبردهای چهارده گانه به 
طور معنی داری بیش از پسران به راهبرد یادداشت کردن، نظارت بر خود، سازمان دادن محیط و طرح ریزی 
توجه دارند ناهمسو است. علت عدم هماهنگی یافته های این پژوهش با مطالعات پژوهشگران را می توان ناشی 
از تفاوت گروه های مورد مطالعه دانست. یکی دیگر از دالیل احتمالی می تواند این باشد که دانشجویان دختر 
در این پژوهش، اهداف عملکردی )نمره محوری( باالیی دارند و به نظر می رسد دانشجویان خودتنظیمی پایین، 
فعالیت های یادگیری پایین، یادگیری مفهومی کمتر و پایداری کمتری دارند، و هنگام مطالعه سعی نمی کنند 
با معنادار کردن اطالعات، ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبل، کنترل چگونگی این فرایند و ایجاد محیط 
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یادگیری مناسب، مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند و به نظر می رسد یادگیری های 
آن ها طوطی وار است و فقط با تکرار انجام می شود و از آنجا که محل این نوع یادگیری حافظه کوتاه مدت 
است، مطالب یادگرفته شده در صورت فقدان کاربرد به سرعت فراموش خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد 
برای رشد خودتنظیمی و کاهش  با فراهم کردن شرایطی مناسب  استادان دانشگاه  تعلیم و تربیت و  مربیان 
بدهند  دانشجویان  به  یادگیری  برای  بیشتری  فرصت  یادگیری خودتنظیمی،  راهبردهای  آموزش  و  اضطراب 
و محیط یادگیری مناسب تری برای آن ها فراهم کنند. از طرفي دیگر نبود رابطه معنی داری بین خالقیت 
و پیشرفت تحصیلی دختران، به معنای عدم وجود خالقیت در دختران نیست، به نظر می رسد در این جامعه 
واریانس خالقیت دختران پایین تر است. این یافته با بخشی از پژوهش های کیم و میکائیل )1995(، که بر 
حسب جنسیت انجام گرفته، همسو است و با پژوهش های تیلور و همکاران )1962(، که بین نمره های آزمون 
پیشرفت تحصیلی و آزمون های خالقیت ضریب همبستگی بزرگی به دست نیاورده اند، همسو است )نادرپور، 
1376(؛ و با پژوهش شریفی )1389(، ناهمسو است. این یافته را می توان چنین تبیین کرد که آنچه آزمون های 
پیشرفت تحصیلی اندازه گیری می کنند، با آنچه آزمون های خالقیت می سنجد، از لحاظ محتوا، متفاوت هستند. 
به عبارت دیگر، آموزش های موجود در دانشگاه ها که مبنای تعیین پیشرفت تحصیلی هستند، بر خصیصه هایی 
تاکید می کنند که لزومًا از ویژگی های تفکر خالق نیستند. بنابراین طبیعی به نظر مي رسد که با آموزش های 
ایران بین پیشرفت تحصیلی و خالقیت رابطه ای وجود نداشته باشد.یکي دیگر  سنتی رایج در دانشگاه های 
از دالیل احتمالي ممکن است به دلیل شرایط انگیزشی باشد؛ بایر )1989(، معتقد است در شرایطی که انتظار 
ارزشیابی وجود دارد، خالقیت دختران به طور برجسته ای کاهش می یابد )بایر، 1998(. با توجه به نتایج این 
پژوهش، به نظر می رسد الگوی رشد خالقیت )حسینی،1387( و برنامه آموزشی ارائه شده در آن می تواند الگویی 

موثر و مناسب برای رشد خالقیت دانشجویان به شمار آید.
برای آزمون سومین فرضیه این پژوهش خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت در پیشرفت تحصیلی پسران 
به وسیله عامل  پیشرفت تحصیلی پسران  واریانس  داد که 10 درصد  نشان  نتیجه  قرار گرفت.  بررسی  مورد 
خالقیت تبیین می شود. به عبارتی دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد، پسران پیشرفت تحصیلی خود 
را بیشتر برآمده از خالقیت دانسته اند تا خودتنظیمی و خودکارآمدی. هر چند سطح معناداری مربوط به متغیر 
خودتنظیمی نیز در حد قابل مالحظه ای است )sig =0/078(. بسیاری از پژوهش های انجام شده بین خالقیت 
برای مثال در پژوهشی نشان داده شد که  اند؛  رابطه معنی داری گزارش کرده  پیشرفت تحصیلی  پسران و 
پسران در آزمون کالمی و غیر کالمی خالقیت، عملکرد بهتری دارند )شیخ االسالمی، 1384(، که با یافته 
ی این پژوهش همسو است. همچنین این یافته با پژوهش های شریفی )1389( و شریفی )1383، به نقل از 
شریفی، 1389( نیز همسو می باشد و با پژوهش پارک و همکاران )2002، به نقل از شریفی، 1389(، ناهمسو 
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است. این عدم هماهنگی به نظر می رسد به دلیل تفاوت در گروه های مورد مطالعه باشد. با توجه به یافته های 
این پژوهش به نظر می رسد پسران با داشتن خالقیت، در دروس مختلف دانشگاه که با مهارت های کالمی و 
بازنمایی کالمی و مفهومی دروس مرتبط است، موفق هستند؛ بنابراین آشکارا می توان وجود چنین ویژگی را در 
پیش بینی پیشرفت تحصیلی موثر دانست. نبودن رابطه معنی داری بین خودتنظیمی، خودکارآمدي و پیشرفت 
تحصیلی در پسران را با تعمیم به فرضیه های قبلی، پژوهشگر این طور توجیه می کند، که با توجه به شرایط 
کنونی جامعه و معضل بیکاری، بیشتر پسران بدون ورود به دانشگاه وارد بازار کار می شوند. عده ای هم به ادامه 
از هدفمندی پایینی  تحصیل می پردازند و به علت دید منفی که نسبت به بعد از فارغ التحصیلی دارند، اکثراً 
برخوردارند و انگیزه کافی برای تالش جهت ارتقاي تحصیلی ندارند و شاید عده ای هم صرفًا به دلیل به دست 
آوردن تائید اجتماعی و مدرک گرایی وارد دانشگاه شوند و صرفًا نمره گرفتن ارجحیت دارد؛ بنابراین ممکن است 
این موضوع دلیلی برای عدم وجود خودتنظیمی وخودکارآمدی در پسران باشد. به نظر می رسد استادان دانشگاه 
با فراهم کردن شرایطی مناسب برای رشد خودکارآمدی و آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، فرصت 
بیشتری برای یادگیری به دانشجویان بدهند و محیط یادگیری مناسب تری برای آن ها فراهم کنند و در رشد 

خودپنداره مثبت آن ها نقش داشته باشند. 
در فرضیه چهارم مقایسه ضرایب بتای دختران و پسران انجام گرفت. در دختران بتای خودکارآمدی سهم 
بیشتری نسبت به متغیرهای دیگر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد و همچنین میزان بتای خودکارآمدی 
این پژوهش نشان می دهد،  یافته های  با تعمیم به فرضیه های قبلی،  دختران  نسبت به پسران بیشتر است. 
دختران پیشرفت تحصیلی خود را بیشتر برآمده از خودکارآمدی دانسته اند تا خودتنظیمی و خالقیت؛ و یافته های 
این پژوهش با نتایج پژوهش کریم زاده )1385( همسو است و با بخشی از پژوهش های احمدی )1384(، که بر 
حسب جنسیت انجام گرفته، ناهمسو است. در صورتی که در پسران بتای خالقیت معنادار است و سهم بیشتری 
را نسبت به متغیرهای دیگر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد . در ضمن میزان بتای خالقیت پسران نسبت 
به دختران بیشتر است. با تعمیم به فرضیه های قبلی، یافته های این پژوهش نشان می دهد، پسران پیشرفت 
تحصیلی خود را بیشتر برآمده از خالقیت دانسته اند تا خودکارآمدی و خودتنظیمی؛ و یافته های این پژوهش با 
نتایج پژوهش شریفی )1389( و شریفی )1383، به نقل از شریفی، 1389(، همسو می باشد و با پژوهش پارک 

و همکاران )2002، به نقل از شریفی، 1389(، ناهمسو است.

پیشنهاد هاي پژوهش: 
چنان که در پیشینه پژوهش مالحظه شد، خودکارآمدی، خودتنظیمي وخالقیت در پیشرفت تحصیلی تاثیر 
دارد. پیشنهاد می شود که دانشگاه ها برای پرورش خالقیت، خودکارآمدی و خودتنظیمی برنامه ریزی کرده و  از 
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طریق اجرای برنامه های آموزشی خاص، این مهارت ها را در دانشجویان پرورش دهند.
پیشنهاد می شود در فرایند راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی، سطح خودتنظیمی، خودکارآمدی و خالقیت 

افراد، مورد توجه قرار گیرد.
همچنین متغیرهای این پژوهش با استفاده از سایر ابزارها مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که نقش 

ابزارها تا چه اندازه است.
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به  توجه  با  شیراز  دانشگاه  دانشجویان  خالقیت  بینی  پیش   .)1384( اصغر  رضویه،  راضیه؛  االسالمی،  شیخ 
انسانی.دوره 22، شماره 4،  بیرونی و جنسیت. مجله علوم اجتماعی و  انگیزش  انگیزش درونی،  متغیرهای 

زمستان 84.
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عابدی، جمال )1372(. ساخت و اعتبار یابی پرسش نامه خالقیت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه روان 
شناسی و علوم تربیتی.

یادگیری خودتنظیمی و ساختار هدف  رابطه هوش هیجانی،  بررسی  فراهانی،  رشیدی )1387(.  عبدالملکی، 
کالس با پیشرفت تحصیلی. دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد. سال پانزدهم. شماره 30، شهریور 

. 87
عبدی نیا، م. )1377(. بررسی روابط خودکارآمدی جهت گیری هدفی، یادگیری خودگردان و پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان سوم راهنمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
فراهانی، محمد تقی)1381(. روان شناسی شخصیت نظریه و کاربرد. تهران. دانشگاه تربیت معلم.

فوالدچنگ، محبوبه )1382(. تاثیر مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسندگی بر عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان. پایان نامه دکتری. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی شیراز.

قاجارگر، مرتضی )1373(. بررسی رابطه بین انگیزش و خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پایان 
نامه کارشناسی ارشد. 

کاتبی، رقیه )1382(. بررسی رابطه میان خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانش پژوهان دوره پیش دانشگاهی شهر 
تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مرکزی.

روان  مجله  شناختی.  راهبردهای  و  خودکارآمدی  پیشرفت،  اهداف  رابطه  بررسی   .)1387( حسین  کارشکی، 
شناسی و علوم تربیتی. سال سی و هشت. شماره 3، پائیز 87.

کاویانی، مریم)1384(. رابطه بین سبک های تفکر با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه. 
پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزادتهران.

کبیری، مسعود )1382(. نقش خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی با توجه به متغیرهای شخصی. پایان 
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی عملکرد تحصیلی  باورهای  باقر )1382(. رابطه  کجباف، محمد 
دانش آموزان دبیرستان. فصل نامه علوم شناختی، سال پنجم، شماره اول. بهار 82.

کدیور، پروین )1380(. بررسی سهم باورهای خودکارآمدی – خودگردانی – هوش – پیشرفت درسی دانش 
آموزان به منظور ارائه الگویی برای یادگیری بهینه. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کرامر، دانکن و هویت، دنیس. روش های آماری در روان شناسی و سایر علوم رفتاری. ترجمه: شریفی، حسن 
پاشا و همکاران )1388(، تهران، نشر سخن. 

کریم زاده، منصوره )1385(. رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستان 
تهران. مطالعات زنان، سال چهارم، شماره دوم. تابستان 85.
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با  با خالقیت و رابطه متغیر اخیر  ارتباط شیوه ها و نگرش هاي فرزندپروري  کفایت، محمد )1373(. بررسي 
هوش و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان سال اول دبیرستان هاي پسرانه اهواز. پایان نامه کارشناسي ارشد، 

دانشگاه شهید چمران اهواز.
صمدی، معصومه )1386(. تاثیر روش های تربیتی و خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی. فصل نامه علوم شناختی. 

سال نهم. شماره اول، بهار86
صمدی، معصومه )1383(. بررسی خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان و والدین: مطالعه نقش جنسیت و عملکرد 

تحصیلی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی. سال سی و چهارم، شماره اول، 83
محسن پور، حجازی، کیامنش )1386(. نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری 
در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان متوسطه. فصل نامه نوآوری آموزشی، شماره 16، سال 

پنجم، تابستان 86.
مردعلی، لیال )1387(. رابطه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی. مجله اندیشه و رفتار، دوره دوم، شماره هفتم. 

بهار 87.
نادرپور، نابغه )1386(. بررسی سیر تحول خالقیت و رابطه آن با جنسیت و پیشرفت تحصیلی مقطع راهنمایی. 

پایان نامه کارشناسی ارشد.
وارتانیان، لیدا )1380(. بررسی رابطه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان. پایان نامه 

کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد. واحدمرکز.
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